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מכרז כ"א מס'  - 15/2016תברואן
בהתאם לסעיף  3לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים( ,תש"מ  ,1979 -מכריזה בזה עיריית
אור יהודה על משרה פנויה ,כדלקמן.
תואר התפקיד :תברואן.

היקף משרה.100% :

תיאור תפקיד
מתן שירותי תברואה לשם שמירה על סדר וניקיון בתחומי העירייה ולשם שמירה על איכות
הסביבה.
תחומי אחריות ועיקרי התפקיד
א .פיקוח תברואתי על בתי עסק בתחומי העירייה.
ב .מתן חוות דעת מקצועיות בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק לעסקים המחויבים ברישוי.
ג.

טיפול במפגעים תברואתיים בתחומי העיריה  -מסירת חוות דעת ,הודעות ,צווים והופעות בבית
משפט.

ד .מלווה ליחידה הסביבתית "אקודן" מהמשרד להגנת הסביבה ,לצורך ביצוע בדיקות שפכים.
השכלה ודרישות מקצועיות
א 12 .שנות לימוד או תעודת בגרות מלאה.
ב .תעודה של אחראי תברואה וסביבה )תברואן( שהנפיק מוסד מוכר.
או  -תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים ,במדור הנדסת הסביבה.
או  -תעודת רישום בפנקס ההנדסאים והטכנאים ,יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר לאחר
סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.
או  -תעודת תואר ראשון ,לפחות ,ממוסד להשכלה גבוהה ,יחד עם תעודה שהנפיק מוסד מוכר
לאחר סיום בהצלחה של תכנית לימודי השלמה.
או  -תעודת רישום בפנקס המהנדסים ,במדור הנדסה  -איכות סביבה שבענף הנדסה אזרחית.
דרישות ניסיון
ניסיון מקצועי של שנה אחת ,לפחות ,בתחומים הבאים :מזון ,תברואה ואיכות הסביבה.
דרישות נוספות לשני התפקידים:
שפות  -עברית ברמה גבוהה.
יישומי מחשב  -היכרות ויידע תוכנות  .Office:- Word, Excelשליטה באינטרנט ובכלים של
טכנולוגיית .Web
רשיון נהיגה בתוקף.
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מאפייני עשייה ייחודיים לתפקיד:
א .עבודה מול סמכויות בתוך ומחוץ לעירייה.
ב .עבודה בסביבה לא נוחה )רעש ,חום ,רטיבות ,אבק ,לכלוך ,רוח ,מפגעי ריח(.
ג.

חשיפה לגורמים העלולים להוות סיכון פיזי )זיהום אוויר ,חומרי הדברה ,חשיפה לחיידקים(.

ד .התמודדות אל מול בעלי עסקים בהיבטים של פיקוח ובקרה.
ה .אמינות ומהימנות אישית גבוהה ,יכולת ארגון וסדר ברמה גבוהה ,יכולת קבלת החלטות ,יכולת
התמודדות עם לחצים ,יחסי אנוש טובים ,יכולת ביטוי בכתב ובע"פ ,תודעת שירות ברמה
גבוהה.
כפיפות ארגונית :מנהלת רישוי עסקים.
❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

הגשת מועמדות :יש לצרף קורות חיים ,תעודות והמלצות ,למחלקת משאבי אנוש בעירייה.
כתובת :שד' אליהו סעדון  120ת"ד  30אור יהודה .6025001
מועד אחרון להגשה :יום שלישי י"א ניסן תשע"ו.19.4.2016 ,
העירייה שומרת לעצמה את הזכות להזמין לריאיון בפני ועדת המכרזים מועמדים מתאימים בלבד
ובמקרה של ריבוי מועמדים יזומנו עד  10מועמדים מתאימים בלבד .הבחירה תיעשה על סמך
המסמכים והריאיון עם המועמדים ,הכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.
לפרטים :טל' - 03-5388193 :יהודית שקורי דוא"ל ,judit@or-ye.org.il :פקס'.1533-5388193 :
אתר העירייהhttp://www.oryehuda.muni.il - :
המודעה מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
עו"ד ליאת שוחט
ראש העירייה

